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1 กรุงเทพฯ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพล จ ากัด 1 พ.ต.อ. บรรจง วิสาสะ กรรมการ/เลขานุการ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จ ากัด 2 นาย นิพัทธ์ เหลืองด ารงค์ เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จ ากัด 3 นาย ประจวบ คงเป็นสุข ทีป่รึกษา

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 4 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ บุตรครอง กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 5 ร.ต.อ. วันเฉลิม เลิศมงคล กรรมการ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จ ากัด 6 นางสาว สมศรี หลิมตระกูล ผู้จดัการ

5 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 7 นาง อัจฉราวรรณ จติตานนท์ ผู้จดัการ

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 8 นาง ณิชาพร  สันติวรวุฒิ หวัหน้าฝ่ายบัญชี

6 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทพัไทย  จ ากดั 9 พ.ต.หญิง ณัฐหทัย           อ่อนจนัทร์ กรรมการ/ผู้จดัการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทพัไทย  จ ากดั 10 นางสาว วณิชยาพร แสนค าภา ผู้ช่วยผู้จดัการ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 11 นาง รุ่งทิพย์ พูนผลกุล กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 12 นาย บุญช่วย มณีสีข า ผู้จดัการ

8 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 13 นาง กาญจนา นวลกระจา่ง กรรมการ/ผช.เหรัญญิก

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 14 นาง นงนุช แก้วสินธ์ุ หวัหน้าฝ่ายการเงิน

ต าแหน่งที่สหกรณ์ที่ ช่ือ-สกุลจังหวัดจังหวัด
ที่ รายช่ือสหกรณ์ ค าน าหน้า

ผู้เข้าอบรม ผู้สังเกตุการณ์ และเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที ่2

วันที ่9 - 11 กันยายน 2558  ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  กรุงเทพมหานคร
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2 กระบี่ 9 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี ่จ ากัด 15 นาย เชาวลิต วโนทยาโรจน์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี ่จ ากัด 16 นาง วิมลรัตน์ ไสไทย ผู้จดัการ

3 กาฬสินธ์ุ 10 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จ ากัด 17 นาย ประสิทธิชัย กัลยาสนธิ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จ ากัด 18 นาง จนัทร์เพ็ญ มาลา ผู้จดัการ

4 ขอนแก่น 11 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดขอนแกน่ จ ากดั 19 นาย กมล ศรีล้อม ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดขอนแกน่ จ ากดั 20 นาย สุรศักด์ิ วโนทยาโรจน์ ผู้จดัการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดขอนแกน่ จ ากดั 21 นาย ไพฑูรย์ ตีระมาตย์ รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดขอนแกน่ จ ากดั 22 นาย ส าราญ แดนสุข เลขานุการ

5 ชลบุรี 12 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จ ากัด 23 เรือเอก อนุ ย้ิมศรีใส ผู้ช่วยผู้จดัการ

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหบี จ ากัด 24 พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสด์ิ รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหบี จ ากัด 25 นาวาเอก พิชัย ล้อชูสกุล รองผู้จดัการ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด 26 นาวาเอก ธีระพล พึง่พัฒน์ รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ ากัด 27 นาวาตรี บุญเรือง หงษ์สุวรรณ รองผู้จดัการ

6 ชัยนาท 15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 28 นาย เรวัตร  เอี่ยมรอด ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 29 นาง สิรินทิรา ชัยบุรินทร์ รองผู้จดัการ

จังหวัด
ที่ จังหวัด สหกรณ์ที่ รายช่ือสหกรณ์ ที่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
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7 ชัยภูมิ 16 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 30 นาย กงจกัร จลุท่าหว้า ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 31 นางสาว สัตยาลักษณ์ มนต์ชัยภูมิ ผู้จดัการ

8 เชียงราย 17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 32 นาย ปรีชา ศรีสุวรรณ์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ ากัด 33 นางสาว ศรีสงกรานต์ มณีรัตน์ ผู้จดัการ

9 เชียงใหม่ 18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากัด 34 พล.ต.ท. ปชา รัตนพันธ์ รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5 จ ากัด 35 พ.ต.อ. กตธน ศรีงามช้อย ทีป่รึกษา

19 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ ากดั 36 นาย บรรจง พลฤทธ์ิ ผู้จดัการ

10 ตรัง 20 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ ากัด 37 นาย ธนู ย้ิมย่อง ประธานกรรมการ

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด 38 นางสาว ณาฎญา พร้ิงคงพล เจา้หน้าทีบ่ัญชี

11 ตราด 22 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 39 นาง สุมาลี ปัสนานนท์ ผู้จดัการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 40 นาง วราภรณ์ ธีรวัฒน์ ผชช.บริหารการเงิน

12 ตาก 23 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จ ากัด 41 นาย รังสิทธ์ิ ชัยแก้ว ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จ ากัด 42 นาย เพชร นุม่นิม่ ผู้จดัการ

24 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 43 นาย พิทักษ์ พิทักษ์วรพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 44 นาย วิสิศฐ์ บางโม

จังหวัด
ที่ จังหวัด สหกรณ์ที่ รายช่ือสหกรณ์ ที่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
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13 นครพนม 25 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 45 นาย สมภพ แสงจนัทร์ กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 46 นาง สุพัตรา เอกอายะ ผู้จดัการ

14 นครราชสีมา 26 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา จ ากดั 47 นาย อดุลย์ มุทุกันต์ กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา จ ากดั 48 นาง จนัทร์นภา มนต์กลาง ผู้จดัการ

15 นครสวรรค์ 27 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จ ากัด 49 ดร. กรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จ ากัด 50 นาง ฐานวีร์ แถมสุข ผู้จดัการ

16 บุรีรัมย์ 28 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากดั 51 นางสาว กนกวรรณ วิมลพล

29 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากดั 52 นาย ธฤตกวิน พันธุลี รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากดั 53 นาย ไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ ผู้จดัการ

17 พะเยา 30 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวัดพะเยา จ ากัด 54 นางสาว ธนัฏฐ์สร กระแสอินทร์ ผู้จดัการ

18 พัทลุง 31 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด 55 ร.ต.ท. ใจ สิงหค์ า รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด 56 นาง สุพร ชัยเพชร ผู้ช่วยผู้จดัการ

19 แม่ฮ่องสอน 32 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 57 นาย รุ่งโรจน์ ค ามาสาร ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 58 นาย สงวน ศรีสวัสด์ิ ผู้จดัการ

จังหวัด
ที่ จังหวัด สหกรณ์ที่ รายช่ือสหกรณ์ ที่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
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20 ร้อยเอ็ด 33 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 59 นาย ศิริพงษ์ ศิริอมรพรรณ รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จ ากัด 60 นาย จกัราช  โคตะโน ผู้จดัการ

34 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จ ากัด 61 นาย ยรรยง ณ ร้อยเอ็ด กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จ ากัด 62 นาย สุริยา สิงหข์า กรรมการ

21 ล าปาง 35 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวัดล าปาง จ ากัด 63 พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวัดล าปาง จ ากัด 64 ร.ต.อ. เอกชัย คิดจกัร

22 เลย 36 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด 65 นาย กายสิทธ์ิ แก้วยาศรี ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ ากัด 66 นาง จนัทร์จริา บุตรชาลี ผู้จดัการ

23 สกลนคร 37 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ ากดั 67 พ.ต.ท. ธนพล ท้าวหนู รองปธ.กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จ ากดั 68 ร.ต.ท.หญิง ดวงดาว พุฒดี ผู้จดัการ

24 สตูล 38 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ ากัด 69 นาย ปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ ากัด 70 นาย อัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จดัการ

39 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด 71 นางสาว วาสนา โชคสมัย ผู้จดัการ

40 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ ากัด 72 นางสาว รจติแก้ว ชี้เจริญ ผู้จดัการ

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งจังหวัด
ที่ จังหวัด สหกรณ์ที่ รายช่ือสหกรณ์ ที่ ค าน าหน้า
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25 สุราษฎร์ธานี 41 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 73 ร.ต.ท. สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 74 ด.ต. วรานนท์ รักษ์หนู รองปธ.กรรมการ

26 สุรินทร์ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จงัหวัดสุรินทร์ จ ากัด 75 นาย เมธี แตงจนัทึก ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จงัหวัดสุรินทร์ จ ากัด 76 นาง ชัญญาวีร์ พ่อค้า ผู้จดัการ

43 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 77 นาย ลิขิต แนบทางดี กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด 78 นาง ระเบียบ           ชูวา ผู้จดัการ

27 อ านาจเจริญ 44 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 79 นาย กฤษณะ ชาตาสุข เลขานุการ

28 อุบลราชธานี 45 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 80 นาย สุทธิชาติ ศุภสุข เหรัญญิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 81 นาย อุทัย เลียงหรัิญถาวร เลขานุการ

จังหวัด
ที่ จังหวัด สหกรณ์ที่ รายช่ือสหกรณ์ ที่ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง






























